
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От  Ивайло Крачолов– Кмет на Община Чирпан 
 

 

Относно: Сключване на договор за правна помощ с Адвокатско дружество „Трончев и 

Петков” . 

 

 

Г-н Председател  на  Общински  съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

 

Във връзка със сключен договор за обществена поръчка № 115/01.07.2013г. с 

предмет „ Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Гита, Свобода 

и Зетьово на територията на община Чирпан” между Община Чирпан и Консорциум 

„КРАМ ЩРАБАК ЕВИ МСМ” ДЗЗД, с участници в консорциума – „Евиданс инженеринг” 

ООД, „Страбаг” АГ, Австрия и „МСМ –Проекстрой” ЕООД , срещу община Чирпан са 

заведени арбитражни дела в Арбитражния съд при БТПП.  

Процесуално представителство за всички арбитражни дела заведени срещу община 

Чирпан от съдружниците в Консорциум „КРАМ ЩРАБАК ЕВИ МСМ” ДЗЗД е 

осъществявало Адвокатско дружество „Трончев и Петков” . 

 Последното заведено арбитражно дело срещу община Чирпан в Арбитражния съд 

при БТПП е МАД №13 / 2019г. от „Страбаг” АГ, Австрия. По това арбитражно 

производство предявените искови претенции от „Страбаг” АГ, Австрия срещу община 

Чирпан са в размер на 12 330 328,89лв. 

Община Чирпан има сключен договор №  131 от 07.10.2019г. с Адвокатско 

дружество „Трончев и Петков” за изготвяне на отговор на исковата молба  по МАД №13 / 

2019г. , но без осъществяване на процесуално представителство. 

 

Във връзка с гореизложеното , предлагам да бъде прието следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И  Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , Общински съвет – Чирпан реши: 

 

Дава съгласие Кмета на Община Чирпан да сключи договор за правна помощ с 

Адвокатско дружество „Трончев и Петков” с възнаграждение в размер на 111 181 лв. (сто 



и единадесет хиляди  сто осемдесет и един лева) без ДДС, за осъществяване на 

процесуално представителство и защита на Община Чирпан в арбитражно производство 

по МАД №13/2019г. по описа на Арбитражния съд при БТПП.  

 

 

Ивайло Крачолов……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:............................ 

Иванка Петрова – Гл. Юрисконсулт 
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